้ ล้ว
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรขอขยำยระยะเวลำในกำรเก็บก ักสงิ่ ปฏิกล
ู หรือว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
(สก.1) (สว่ นภูมภ
ิ ำค)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงอุตสำหกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เป็นผู้ประกอบกิจกำรโรงงำน ตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
1. เป็นโรงงำนที่ตั้งอยู่นอกนิคมอุตสำหกรรมและเขตประกอบกำรอุตสำหกรรม
2.มีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำถูกต้องครบถ้วน
3. กำรเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องเป็นไปตำมกำรกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) หมวด 4 กำรควบคุมกำร
ปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ข้อ 13 กำรกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว )
โดย 1) ต้องรักษำโรงงำนให้สะอำดปรำศจำกขยะและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอ และจัดให้มีที่รองรับ หรือที่กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตำม
ควำมจำเป็นและเหมำะสม และ 2) ต้องแยกเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งมีวัตถุมีพิษปนอยู่ด้วย หรือสำลีผ้ำ หรือเศษ
ด้ำยที่เปื้อนวัตถุไวไฟไว้ในที่รองรับต่ำงหำกที่เหมำะสมและมีฝำปิดมิดชิด และต้องจัดให้มีกำรกำจัด
4.ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
สำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 56 ถนนรัฐกิจไคลคลำ ต.
ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-513337
โทรสำร 043-513337 ต่อ 105
http://www.industry.go.th/roiet//ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

2)
3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรตำม
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
(หมำยเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำกำรอนุญำต
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำลงนำมคำสั่ง และแจ้งผลกำร
พิจำรณำให้ผู้ขออนุญำตทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำ
แล้วเสร็จ
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ของผู้ขออนุญำต/ผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขออนุญำตเป็น
นิติบุคคล)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

22 วัน

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

7 วัน

สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

ลำด ับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
- ของผู้มอบอำนำจ/ผู้รับมอบอำนำจ
- ของพยำน 2 คน
- ของเจ้ำของที่ดิน กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ )
หน ังสือเดินทำง
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญำตเป็นบุคคลต่ำงด้ำว
- มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ )
่
ใบสำค ัญกำรเปลีย
่ นชือ
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (- ซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ยื่นคำขอ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำม
หนังสือรับรองทุกหน้ำ
– โดยต้องมีวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลตรงกับประเภทของกิจกำรโรงงำน
ที่ขออนุญำต (กรณีผู้ขออนุญำตเป็นนิติบุคคล))
หน ังสือมอบอำนำจพร้อมติดอำกรแสตมป์ (ถ้ำมี)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีไม่อำจมอบฉบับจริงได้ ต้องเอำฉบับจริงมำให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ และมอบสำเนำที่มีกำรลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
้ ล้ว
คำขอขยำยระยะเวลำในกำรเก็บก ักสิง่ ปฏิกล
ู หรือว ัสดุไม่ใชแ
(สก.1)
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4)
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ รำยละเอียดขนตอนกระบวนกำรผลิ
ั้
ต พร้อมแสดงจุดทีเ่ กิดปัญหำ
ทำงด้ำนสิง่ แวดล้อม ได้แก่ นำ้ เสีย อำกำศเสีย และมลพิษอืน
่ ๆ
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)
รำยละเอียดแผนผ ังแสดงอำคำรหรือสถำนทีภ
่ ำยในบริเวณโรงงำน
้ ล้ว พร้อมภำพถ่ำย
ทีม
่ ก
ี ำรจ ัดเก็บสิง่ ปฏิกูลหรือว ัสดุทไี่ ม่ใชแ
ฉบ ับจริง 3 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (มีกำรลงนำมโดยผู้ขออนุญำตทุกหน้ำ)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
1)
ไม่มค
ี ำ่ ธรรมเนียม

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

กรมกำรกงสุล

กรมกำรปกครอง

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ลำด ับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม เลขที่ 75/6 ถนนพระรำมที่ 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2202 3162 โทรสำร 0 2202 3060 E-mail: inspector_ops@industry.go.th
(หมำยเหตุ: -)
2)
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 56 ถนนรัฐกิจไคลคลำ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร
043-513337 โทรสำร 043-513337 ต่อ 105 http://www.industry.go.th/roiet/
(หมำยเหตุ: -)
3)
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-Mail: damrongdhama.1567@gmail.com
(หมำยเหตุ: -)
4)
เรือนรับรองประชำชน ศูนย์บริกำรประชำชน (จุดบริกำรประชำชน 1111) สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบำล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. (ประตู 4) สำยด่วนทำเนียบรัฐบำล 1111
บริกำรรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับร้องเรียนผ่ำนทำง โทรศัพท์ 0 2283 1271 - 84 โทรสำร 0
2283 1286 - 7 - ส่งเรื่องร้องเรียนทำงไปรษณีย์ กรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบำล
กรุงเทพมหำนคร 10302 (ไม่ต้องติดแสตมป์) http://www.1111.go.th/form.aspx
(หมำยเหตุ: -)
5)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชือ
1)
แบบแจ้งขอขยำยระยะเวลำในกำรกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
(หมำยเหตุ: -)
2)
หนังสือมอบอำนำจให้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
(หมำยเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงำน: กำรขอขยำยระยะเวลำในกำรเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) (ส่วนภูมิภำค)
ชือ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม สำนักงำน
ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง :
1)ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ .ศ. 2548
2)พระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. 2535
3)พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. 2535
ระด ับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม

้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค
พืน
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ : ไม่มี
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: สอจ.ร้อยเอ็ด กำรขอขยำยระยะเวลำในกำรเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1) สำเนำ
คู่มือประชำชน 16/06/2015 17:21
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